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Styrelsemöten
Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden under verksamhetsåret.
VU-möten
VU har haft fyra protokollförda möten under verksamhetsåret.
Årsmötet 2021
Årsmötet hölls digitalt via Zoom 19/4 med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Ett första
beslut om stadgeändring i § 3 i SSiS stadgar togs i frågan om medlemskap. Rätt till associerat
medlemskap har den som stödjer SSiS verksamhet utan att vara sjuksköterska eller
sjuksköterskestuderande läggs till.
Medlemskap
Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet till 630 betalande medlemmar. Medlemsavgiften
för verksamhetsåret var 200 SEK/år.
Ekonomi
Föreningen har under 2021 i samarbete med STODAB givit ut 4 nr av sin egna
medlemstidning SårJournalen. Arbetet med SårJournalen har inbringat ett positivt tillskott till
föreningen i form av intäkter från medlemstidningen. Majoriteten av inbetalningar av
medlemsvgiften sker via Swish. Föreningens planerade Sårkonferens fick flyttas frampå
grund av covid-19 pandemin. Föreningen har inte haft fysiska möten samt att samtliga
planerade konferenser som styrelsen varit inbjudna till genomförts digitalt eller har blivit
inställda eller fått nya datum.
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Kassör har haft hjälp med bokslut och löpande redovisning av redovisningskonsult. För
närmare information hänvisas till balansrapport och resultatrapport för 2021 som bifogas
separat.

Hemsida
Hemsidan har under 2021 kontinuerligt uppdaterats med information om bland annat årsmöte,
stipendiater, information från samarbetsorganisationer, utbildningra, konferensdokument och
SSiS sårkonferens. Sidan har ett snitt på cirka 50 besökare per dag.
SSiS erbjöd även under 2021 en julkalender på hemsidan gällande sårbehandling som
speglades från SSiS sociala medier.
Medlemssidan är tillgänglig för alla och kan läsas utan inloggning för att informationen ska
vara öppen för alla som besöker hemsidan.
Arbetet har fungerat väl med snabb support vid behov och det har inte förekommit några
problem med hemsidan rent tekniskt.

Sociala Medier
Föreningen har ett Instagramkonto som ska spegla lite av innehållet på hemsidan samt övriga
aktiviteter som har med sårbehandling att göra. Detta konto har även kopplats ihop med
Facebook. Hemsidesansvarig ansvarar för publicering av innehåll på sociala medier. I
december gjordes en ”julkalender” där nya inlägg publicerades dagligen. Reklam för detta
gjordes på Facebook ”sjuksköterskesidorna” och nya medlemmar strömmade sedan in i våra
egna sociala medier. Medlemsantalet på Facebook gick från 388st till 700st under december
månad.
SSiS stipendier
Det beviljades tre medlemsstipendier och två studentstipendier för att delta vid SSiS
konferens i Gävle under rubriken ”Sårbehandling på spåret – vart är vi på väg?”. Beviljade
stipendier kommer få användas till sårkonferens 2022 då konferensen 2020 och 2021 blev
inställd.
SSiS Medlemstidning
Under 2021 har SSiS nya medlemstidning Sårjournalen enligt planerna utkommit med 4
nummer. Dessa har distribuerats till SSiS medlemmar samt prenumeranter. Intresset för
tidskriften har ökat, vilket uppfattas som att tidningen bidrar till att behålla och ökat
medlemsantalet. Under året har Sårjournalen haft följande tema:
Sårjournalen nr 1 2021, Sårbehandling i Sverige
Sårjournalen nr 2 2021, Arteriella sår
Sårjournalen nr 3 2021, Venösa sår
Sårjournalen nr 4 2021, Trycksår
Förutom huvudteman har ett antal intressanta fallbeskrivningar publicerats, presentationer av
avhandlingar inom området sår, ”SårNytt”, referat av vetenskapliga artiklar, praktiska sårtips
med mera.
Redaktionsrådet har under året haft flertalet telefonmöten och brainstormingsmöten för
planering av tidningen. Redaktionen har bestått av Malin Munter (chefredaktör), Elisabeth
Lindahl, Nina Åkesson, Christina Monsen, Linda Jervidal, Hanna Andersson, Madelene
Stenius och Matilda Karlsson
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Internationella Trycksårsdagen
På Danderyds sjukhus, spelade medlemmar från sjukhusets sårbehandlingsråd in en film
rörande trycksårsförebyggande åtgärder. Film lades på hemsidan på Stop Pressure Ulcer Day
för att uppmärksamma denna dag med uppmaning till all vårdpersonal att titta på filmen den
dagen eller vid ett senare tillfälle.
Nationellt
SSiS är en sektion ansluten till Svensk sjuksköterskeförening, SSF, där SSF samverkar med
sektioner och nätverk som är en viktig bas i SSFs organisation, där alla parter har ett ansvar
att utveckla samarbete i olika projekt och aktiviteter. SSiS bidrar med klinisk kunskap och
kompetens i remissarbeten, utredningar och konferensarrangemang såsom
Sjuksköterskedagarna, där vi synliggör vår förening och verksamhet.
SSiS representerar SSFs föreningsstämma med en ledamot och en suppleant och deltar på
Ordförandekonferensen som genomförs en gång per år. Sektioner och SSF strävar efter
gemensam omvärldsbevakning och strategidiskussioner inom omvårdnad t ex e-hälsa, etik,
forskning, hälsofrämjande arbete, kvalitet, utbildning och utveckling.
Internationellt samarbete
SSiS har samarbete med de två europeiska sårorganisationerna European Wound
Management Association (EWMA) och European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP).
SSiS har även inlett samarbete med International Wound Infection Institute & Institute for
Skin integrity and Infection Prevention, University of Huddersfield som startade
”International Stop Wound Infection Day torsdagen 21 oktober 2021 och kommer årligen att
vara den 3:e torsdagen i oktober. Dagen riktar sig till tvärvetenskapliga organisationer,
patienter och vårdgivare för att öka kunskap och medvetenhet om vikten av att jobba
förebyggande och förhindra sårinfektion. SSiS blev samarbetspartner med dessa
organisationer under 2021 för att stödja och främja detta initiativ.

EWMA
Det rådande pandemiläget har inneburit att den konferens som skulle ägt rum i Paris skjutits
upp och EWMA hoppas kunna genomföra den under 2022. En virtuell konferens
genomfördes sista veckan i oktober med ett digert program som var uppskattat. Elisabeth
Lindahls period i EWMA Council avslutades under sommaren.
EPUAP
SSiS blev samarbetspartner i European Pressure Ulcer Advisory Panel, EPUAP under 2021,
där vi marknadsfört EPUAPs konferenser på vår hemsida och i sociala medier. Det innebär bl a att
SSiS medlemmar får reducerat pris för individuellt EPUAP medlemskap med 25 EUR årligen
i stället för 50 EUR, vilket genererar lägre konferensavgift till den årliga EPUAP
konferensen.
Ulrika Källman har ingått som trustee i EPUAP’s styrelse till 2021. Carina Bååth valdes in
som ny trustee i EPUAP i samband med deras virtuella meeting EPUAP 2021, med tema
Innovation through Necessity: Lessons learned in the past for a brighter future for pressure
ulcer prevention and treatment18 - 19 October 2021.
Under 2021 har en Mobile App designats och utvecklats av Sensorydata Corp, i samarbete
med NPIAP, EPUAP, PPPIA. InterPIP som appen heter är gjord för smartphone och
innehåller helt enkelt de evidensbaserade internationella trycksårsriktlinjerna från 2019 och
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att användas ”bedside”. Översättningen genomfördes av Ulrika Källman, (redaktör), Carina
Bååth, Eva Sving och Eila Sterner.
Swedish Medtech
SSiS har deltagit i Swedish Medtech, branschorganisationen för medicinteknik
tvärprofessionella sårläkningsgrupp tillsammans med medicintekniska företag som är
medlemmar i organisationen samt RiksSår. Syftet är att ha en dialog mellan professionen och
industrin för att höja kvalitén på sårbehandling av personer med sår eller med risk för att
utveckla sår. För att underlätta framtida upphandlingar har dokumentet Behandlingsekonomi
– rätt produkt till rätt patient arbetats fram som ska driva sårläkningen framåt, det vill säga
kunskap om vilka faktorer som är viktiga för patienter och personal. Målet är struktur i
sårbehandling som ska bidra till minskad sårläkningstid och samtidigt stora besparingar inom
svensk hälso- och sjukvård. Gruppen arbetar även med att ta fram gemensamma definitioner
av vanlig använda termer.
Swedish Medtech och SSiS fortsätter samarbetet med att ta fram en leverantörsneutral digital
utbildning i sårbehandling för att öka kompetensen hos vårdpersonal inom kommun och
region. En digital enkät gällande kartläggning om kunskapsläget om sårbehandling inom
vården skickades ut via sociala medier till sjuksköterskenätverket i början av december.
Under de tre dagar enkäten var öppen, inkom 120 svar med god spridning från slutenvård,
primärvård och kommun. För att få in fler svar som underlag till en skrivelse, beslutades att
öppna upp enkäten igen 15/12-21/12. Underlaget kommer att ge oss värdefull information om
vilka eventuella behov av kompetensutvecklingsinsatser som finns.
Kontakter med företag
Lena Karlsson har under året återupptagit kontakt med företag inför kommande konferens och
internat som på grund av Covid 19 pandemin fått ställas in.
Övriga aktiviteter
Under året har medlemmar i SSiS styrelse flitigt anlitats som föreläsare för blivande
sjuksköterskor, i utbildningar på avancerad nivå för sjuksköterskor, för AT- och ST läkare
samt vid större utbildningsarrangemang runt om i Sverige.
Under året har flera ledamöter i SSiS styrelse deltagit i referensgrupper för upphandling av
sjukvårdsartiklar inom kommuner och regioner.

Stockholm 2022-04-05

Susanne Dufva
Ordförande

Helene Andersson
Vice ordförande

Anna Markuksela
Kassör

Agneta Bergsten
Sekreterare

Carina Runnebring
Medlemsregistrator

Hanna Andersson
Ledamot hemsidesansvarig

SSiS verksamhetsberättelse 2021

4

Carina Bååth
Ledamot

Elisabeth Lindahl
Ledamot

Ulrika Källman
Ledamot

SSiS verksamhetsberättelse 2021

Lena Karlsson
Ledamot

Malin Munter
Ledamot chefredaktör SÅRJOURNALEN

5

